RESULTADO DA ANÁLISE DE RECURSOS
PROCESSO SELETIVO MESTRADO ACADEMICO 2020.3

Candidato

Solicitação

Danielle Gierling Castro

Indeferido

Debora Rodrigues de Carvalho

Indeferido

Exequiel Arturo Ramseyer

Deferido

Isabela Barreto Correa

Deferido

Letícia Rodrigues Martins

Indeferido

Justificativa
De acordo com o documento "Critérios de
Seleção do Mestrado Acadêmico", o
programa só pontua atividade profissional
com nível superior em Instituto de Pesquisa
para o Mestrado Acadêmico.
A checagem levou em consideração a
segunda documentação enviada. A pontuação
reduziu devido a terem sido considerados 17
períodos para conclusão da graduação e não
serem aceitos como trabalhos em congresso
trabalhos apresentados em jornadas de
iniciação científica e congressos estudantis.
Foram considerados os 36 meses de iniciação
científica indicados.
O programa reconheceu mais 12 meses de IC,
porém, ainda assim, o candidato não alcançou
a pontuação mínima.
O motivo pelo qual foram considerados 11
períodos foi constar uma disciplina
(Matemática I) em 1o/2015. Porém, dada a
explicação da candidata a Comissão achou
por bem considerar os 10 períodos indicados.
Trabalhos apresentados em Congressos de
Iniciação científica não são considerados.
Dessa forma, apenas 2 trabalhos completos
em congresso foram aceitos.
A documentação comprobatória deveria ter
sido entregue dentro do prazo estipulado no
Edital. Ainda assim, os documentos enviados
mostram que a candidata iniciou a graduação
em 2013/1, devendo portanto ter indicado 15
períodos para conclusão da graduação. Da
mesma forma, o coeficiente de rendimento
indicado refere-se apenas à graduação
concluída e portanto não representa o real
coeficiente de rendimento que deveria ter sido

Luan V. B. de Campos

Indeferido

devidamente recalculado e indicado na
documentação comprobatória. Com essas
considerações, a candidada não alcançaria a
nota de corte e então permanece não
selecionada para o mestrado acadêmico no
EPQB.
A documentação comprobatória deveria ter
sido entregue dentro do prazo estipulado no
Edital. Ainda assim, mesmo considerando a
experiência profissional solicitada, o
candidato não atinge a pontuação de corte e
permanece não selecionado para o mestrado
acadêmico no EPQB.

